DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 10 października 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki

Poz. 5110

Data: 2016-10-10 13:02:42

UCHWAŁA NR XXI/121/2016
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości opłaty za te usługi
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art.6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250),
Rada Gminy Chełm Śląski uchwala:
§ 1. Gmina Chełm Śląski świadczyć będzie następujące dodatkowe usługi w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną dodatkową opłatę:
a) odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
b) odbiór i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych,
c) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych ponad normę,
c) odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych,
d) odbiór i zagospodarowanie zużytych opon z ciągników oraz z samochodów ciężarowych.
§ 2. 1. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe, uzależniona będzie
od pojemności kontenera i wynosi:
a) kontener 3,5m3 - 350,00 zł
b) kontener 5,5m3 - 500,00 zł
2. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady biodegradowalne, uzależniona będzie od
pojemności kontenera i wynosi:
a) kontener 3,5m3 - 350,00 zł
b) kontener 5,5m3 - 500,00 zł
3. Opłata za każdy dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wynosi:
a) odbiór worka 120 l - 12,00 zł
b) kontener 3,5m3 - 350,00 zł
c) kontener 5,5m3 - 500,00 zł
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4. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych:
a) odbiór kontenera o pojemności 7m3 - 500,00 zł
5. Opłata za odbiór dodatkowego worka, o pojemności 120 l odpadów biodegradowalnych dostarczanych
na PSZOK - 12,00 zł.
6. Opłata za odbiór i zagospodarowanie zużytych opon z ciągników oraz z samochodów ciężarowych
dostarczanych na PSZOK - 30,00 zł za 1 szt.
§ 3. 1. Zapotrzebowanie na usługi wymienione w §1 realizowane będzie na podstawie deklaracji składanej
przez właściciela nieruchomości w urzędzie Gminy Chełm Śląski.
2. Wzór deklaracji na usługi dodatkowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Opłata za usługi dodatkowe wnoszona będzie z góry.
2. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chełm Śląski 42 1240 4227
1111 0000 4841 1466.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 października 2015 r.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/121/2016
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 28 września 2016 r.

DEKLARACJA
ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁM ŚLĄSKI
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
1. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
Wójt Gminy Chełm Śląski - ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski
2. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE
2. Nazwisko i imię / Nazwa pełna
PESEL
NIP
Nr telefonu
3. ADRES NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY ZAMÓWIENIE
Gmina
Ulica
Numer domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Powiat
Województwo
4. DANE IDENTYFIKACYJNE (ADRES DO KORESPONDENCJI) wpisać jeżeli jest inny niż adres
nieruchomości, której dotyczy zamówienie
Gmina
Ulica
Numer domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Powiat
Województwo
5. RODZAJ DODATKOWEJ USŁUGI:
Rodzaj pojemnika
Opłata jednostkowa
Ilość kontenerów/ sztuk
Opłata za usługę
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
3,5 m3
350,00 zł
5,5 m3
500,00 zł
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Worek 120 l
12,00 zł
3,5 m3
350,00 zł
5,5 m3
500,00 zł
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Worek 120 l
12,00 zł
3,5 m3
350,00 zł
5,5 m3
500,00 zł
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
7,0 m3
500,00 zł
ZUŻYTE OPONY
z ciągników oraz z
samochodów
30,00 zł
ciężarowych (1 szt)
Suma do zapłaty
6. POUCZENIE
1. Podstawienie pojemnika / kontenera nastąpi w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji.
2. Właściciel nieruchomości zgłasza telefonicznie do Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim lub przedsiębiorcy świadczącemu
usługę odbiór kontenera niezwłocznie po jego napełnieniu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podstawienia kontenera.
3. Worek ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbierany będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
4. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wnoszona będzie z góry na numer konta 42 1240 4227
1111 0000 4841 1466.
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